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Kohinaohjelman rakentaminen on 
mielenkiintoista puuhaa. Se on todel-
lista tiimityötä, jossa yhdessä yhteisö-
jen ja yritysten kanssa ideoita ja aja-
tuksia työstetään toiminnaksi ja tapah-
tumiksi. Suuren osan tapahtumista jär-
jestäjät ovat jo valmiiksi pohtineet ja 
Kohinahallituksen tehtävänä on vain 
siirtää esitykset osaksi ohjelmaa. Joi-
takin ohjelmanumeroita pähkäillään 
pidempään. Eivätkä kaikki hyvätkään 
ideat, joille ei löydy toteuttajaa, pää-
dy Kohinaohjelmaan. Tänä vuonna ko-
hinatapahtumia järjestetään eri puolil-
la Vaajakoskea noin 50. Mukana järjes-
telyissä on kolmisenkymmentä vaaja-
koskelaista yhteisöä ja yritystä. Lisäk-
si monella toimijalla on oma myynti-
pöytänsä kohinatorilla. Kohinajärjeste-
lyihin osallistuu tavalla tai toisella suu-
ri joukko vaajakoskelaisia ihmisiä. 

Vaajakosken Kohinat ry ei ole varsi-
naisesti kotiseutuyhdistys, vaikka Ko-
hinoiden säännöt mahdollistavatkin 
järjestölle monenlaisia tapoja toimia. 
Käytännössä Kohinat voivat perinteen 
vaalimisen ohella pohtia myös Vaaja-
kosken tulevaisuutta. Näin tehtiin esi-
merkiksi 1980-luvun alussa, kun SOK 
oli luopumassa teollisuudestaan Vaaja-
koskella ja 1980-luvun lopulla, kun ha-
luttiin vauhdittaa vireillä ollutta Keite-
le-Päijänne-kanavahanketta. Tällä het-
kellä Vaajakosken kehittäminen on 
taas voimakasta, josta syystä Kohinat 
kutsuu ihmisiä osallistumaan Vaajakos-
ken kaavoitusta koskevaan keskustelu-
tilaisuuteen. 

KOHINAT TEHDÄÄN YHDESSÄ

Kohinoissa tapahtuu eri puolilla 
Vaajakoskea. Upea Naissaari on mo-
nen toiminnan keskus.  Tapahtumia 
järjestävät myös Varassaaren ja Wan-
han Naulatehtaan kulttuuriympä-
ristöissä toimivat yrittäjät. Keskus-
ta-alueella tärkeitä toimintapaikko-
ja ovat Urheilutalo, kirkko ja urhei-
lukenttä. Kohinaohjelmaa järjestetään 
myös Hutungissa, työläiskodilla ja Jys-
kän kentällä. Etäisyydet eivät ole kovin 
pitkiä ja Kohinapäivien aikana ennät-
tää bongata monia paikkoja ja tapah-
tumia. Lauantaina kulkemisessa kan-
nattaa hyödyntää keskustan, Naissaa-
ren ja Varassaaren välillä kulkevaa il-
maista Liukon Kohinabussia. 

Nautitaan kesästä ja Kohinoista
Antti Kolu

Wanhalla Naulatehtaalla sijaitseva 
Luova toimisto Visual Friday on uudis-
tanut Kohinoiden visuaalisen ilmeen. 
Uuteen pirteään ilmeeseen voi tutus-
tua Kohinoiden verkkosivuilla www.
kohinat.net.

Ilmeen muutoksessa Kohinoille 
suunniteltiin logon lisäksi graafiset ku-
viot sekä kirjasintyylit. Uudessa ilmees-
sä kuvataan tyylikkästi veden äärellä 

KOHINOILLE UUSI ILME
elävän ja kehittyvän Vaajakosken ihmis-
läheistä olemusta. Uuden logon rinnalla 
käytetään edelleen Vesa Laurion 1982 
valmistamaa ”hymyilevää aurinkoa”.  
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Näin ajattelin, kun 80-luvulla matkus-
tin lasten kanssa Jyväskylästä Vaajakos-
ken ohi kotikonnuille Itä-Suomeen Sa-
vonlinnaan. Enpä arvannut, että jos-
kus kotiosoite löytyy tältä kylältä. Vält-
tääkseni Pönttövuoren tunnelia tulin 
Keski-Suomeen idästä Helsingin kaut-
ta. Edelleen tänäkin päivänä syntymä-
seudulle mennessä läikähtää sydämes-
sä lämmin olo. Silti voin sanoa kotiutu-
neeni hyvin näille nurkille.

Kodin lisäksi löysin Vaajakoskella it-
sestäni järjestöihmisen. Oli uinunut 
jossain syvällä ruususen unta herätäk-
seen eloon juuri täällä. Ja hyvässä pai-
kassa heräsikin. Kiitos teille Vaajakos-
ken alkuasukkaat, että otitte ja otatte 
sydämellisesti vastaan ja mukaan toi-
mintaan! Jos sinä yhtään mietit, lähteä-
kö mukaan yhteiseen tekemiseen, niin 
kannustan.

MIKÄ IHMEEN VAAJAKOSKI..?

Taideseura Kopru 
täyttää 40 vuotta!
Tervetuloa juhlanäyttelyyn 
”Luovuuden Lähteellä” 
Wanhaan Woimalaan 
28.7.-12.8.

Avoinna 
ma-pe 12-18, 
su 12-18, la suljettu

 Savonmäentie 3 40800 Vaajakoski 
045-1875717

www.ellajaebba.com hippakauppa.fi

  ma-ke 10-18, to-pe 9-18 la 9-14
Kohinalauantaina kivijalka 

kiinni, meidät tavoittaa torilta

Meillä on kaupungin 
SIISTEIN

lastenkirppis ja 
lastenvaatekauppa! 

Itsepalvelupöytä 29€/ 6 pv 
56€/ 12 pv provisio 5%

- Lastenkirppis - Lastenvaatekauppa -

Tämä ainutlaatuinen SOK:n vanha 
tehdaspaikkakunta on tarjonnut hyvän 
ja turvallisen koulutien lapsilleni. Ja mi-
kä tärkeintä, myös harrastusmahdolli-
suudet ovat olleet kävelymatkan pääs-
sä kotoa. 

Vuosi sitten tuli hypättyä taas tun-
temattomaan, kun aloitin Hippakau-
pan yrittäjänä.

Vuosi on kulunut vauhdikkaasti uut-
ta opetellessa. Siinä myyntitiskiin noja-
tessa ja mukavia asiakkaita kohdatessa 
on ollut mielenkiintoista seurata, kuin-
ka Savonmäentien toisella puolella ra-
kennukset kohoavat kerros kerroksel-
ta. Kaiken täytyy logistisesti mennä oi-
keaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Elä-
mää ei voi suunnitella ihan niin tark-
kaan.

Olkoon kaikki hyvä mukana näissä-
kin Kohinoissa.

Maija Kumpulainen
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www.hutunki.fi

POLTTARIT, SYNTTÄRIT, VIRKISTÄYTYMISPÄIVÄ! 
Hutungin monipuolinen ohjelma ja viihtyisä 
saunakabinetti jonka terassilta löytyy poreamme 
takaa onnistuneen päivän/illan. 
Lisäksi voit tilata oma kokkimme loihtiman 
tarjoilun tilaisuuteesi. Tervetuloa. 

Hutungin upea
MINIGOLFKEIDAS 

on avattu

Tule pelaamaan Fun Fun Park radoillemme joista 
löytyy suosittuja Grazy esteitä. Hutungin 18-ratainen
minigolfalue on viihtyisä kokonaisuus joka 
sisältää istutuksia, vesialtaita, kaarisillan ja terassin. 

Hutungista 
löytyy 

toistakymmentä 
muutakin 

kivaa lajia. 
Katso lisää 

www.hutunki.fi

www.hutunki.fi

POLTTARIT, SYNTTÄRIT, VIRKISTÄYTYMISPÄIVÄ! 
Hutungin monipuolinen ohjelma ja viihtyisä 
saunakabinetti jonka terassilta löytyy poreamme 
takaa onnistuneen päivän/illan. 
Lisäksi voit tilata oma kokkimme loihtiman 
tarjoilun tilaisuuteesi. Tervetuloa. 

Hutungin upea
MINIGOLFKEIDAS 

on avattu

Tule pelaamaan Fun Fun Park radoillemme joista 
löytyy suosittuja Grazy esteitä. Hutungin 18-ratainen
minigolfalue on viihtyisä kokonaisuus joka 
sisältää istutuksia, vesialtaita, kaarisillan ja terassin. 

Hutungista 
löytyy 

toistakymmentä 
muutakin 

kivaa lajia. 
Katso lisää 

www.hutunki.fi

Liikuntakeskus Hutunki
Reinontie 7, Vaajakoski, p. 040 1244 300
Katso aukioloajat www.hutunki.fi

Kohinasunnuntaina urheilutalolla näy-
tetään kolme lyhytelokuvaa. Matti 
Wikman kuvasi 1959-1960 Jyväsky-
län maalaiskunnan esittelyfilmin (23 
min). Rahat riittivät kuvaukseen, mut-
ta äänen liittämistä elokuvaan pidet-
tiin kunnan hallinnossa jo taloudellise-
na tuhlauksena. Elokuva on siis myk-
käfilmi. Vaajakoskea elokuvassa on ku-
vattu vain muutaman minuutin ajan.   
 Kymin Uittoyhdistyksen Vaajakos-
ken erottelutyömaan entinen erotte-
lupäällikkö Viljo Hakala suunnitteli ja 
kuvasi elokuvan ”Vaajakosken erotte-
lu 1960-luvun alussa” (17 min). Myös 
Hakalan elokuva on äänetön. Laadul-
taan se on myös melko rakeinen, mut-
ta joka tapauksessa merkittävä paikal-
lishistorian dokumentti. 
SOK teetti useampaan otteeseen Suo-
mifilmillä tasokkaita elokuvia omas-
ta tuotannostaan. Katsottava elokuva 

VANHOJA FILMEJÄ URHEILUTALOLLA
”Vaajakoski 1940” (12 min) kuvattiin 
talvisodan jälkeen aikana, jolloin nau-
latehdas oli juuri valmistunut ja uuden 

voimalaitoksen rakentaminen vasta 
aluillaan.    

Hanna Nieminen ja Aino Lapinmäki erottelutyömaalla 1930 -luvun puolivälissä.
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Matti Pöppönen, varapuheenjohtaja

Vaajakosken Kohinat on kotiseututa-
pahtuma, joka Jyvässeudulla sijoittuu 
tunnettujen tapahtumien joukkoon. 
Historiallinen Naissaari jossa Kahvi-
la-Juhlahuone ja design puoti Wan-
ha Paja Puttipaja palvelevat asiakkai-
ta, sekä Wanha Woimala virran rannal-
la tarjoaa kulttuuria, tapahtumia, juh-
lia. Naissaari tarjoaa oivan virkistys-
mahdollisuuden sekä kauniit maise-
mat ja näköalat Kanavuoren luonto-
polun myötä. Saarta kiertävä historial-
linen polku rakennuksineen ja myy-
mälöineen antaa kohinavieraille oivan 
mahdollisuuden tutustua saaren histo-
riaan. Kesäteatteri Naissaaren Näyt-
tämö tuo kohinaohjelmistoon näytel-
män Hilman Päivät. Tapahtumaan kuu-
luu Kohinatori, joka on Naissaares-
sa entisellä paikalla. Paikka on saanut 
merkinnän tehtyyn kaavaa. 

Vaajakosken keskusta antaa vihdoin 
kehityksen merkkejä. Sampoharjun 
rakentaminen on hyvässä vauhdissa. 
Kiinteistöön tulee terveysasema, Väk-
kärän uusi toimipiste ja ylinpiin ker-
roksiin vanhuksille asuinhuoneistoja. 
Samalle kaava-alueelle Savonmäentien 
puolelle rakennetaan kiinteistö, johon 
tulee Jason Ilona asumisoikeusasunto-
ja. Vaajakosken keskustaan ja sen ym-
päristöön on voimassa ja tekeillä usei-
ta kaavoja, mitkä tuo lisää asuntoja 
ja liikehuoneistoja kaupunkimaiseen  
tyyliin. Esimerkkinä kaavat Vaajakos-
ken K-Market Urheilutie, Harjutien 
ympäristö, Väkkäräntien alue. Näistä 
ja muista ajankohtaisista kaava-asiois-
ta tulee kertomaan projektipäällikkö 
Tuija Solin kohinaviikon torstaina Vaa-
jakosken Urheilutalolla. Vaajakoski ke-
hittyy Arkkitehtikilpailun 2009 voitta-

VAAJAKOSKEN KESKUSTA KEHITTYY
Vaajakoskella kohisee elokuun ensimmäisenä viikonloppuna jo 37 kerran. 
Vaajakosken kehittäminen on alkanut.

neen ” Viilto” suunnitelman mukaises-
ti. 

Vaajakosken Kohinat toivoo suun-
nitelmien ja kaavoituksen tuovan kes-
kustaan paikan torille, missä voisi ke-
sällä viikottain käydä muutama tori-
myyjä myymässä tuoteitaan. Ehdotuk-
sena paikka olisi kirjaston ja liikunta-
hallin välinen alue. Alueelle voisi sijoit-
taa myös aurinkokellon ja vanhan Vaa-
jalan tontilla olleen Juhani Saksan veis-
toksen. 

Vaajakosken Kohinat tarjoaa vuosit-
tain kulttuuritapahtumia talvella ja ke-
sällä yhdessä vaajakoskelaisten yhdis-
tysten ja yritysten kanssa. Kohinavii-
konlopun ohjelmat keskittyvät Nais-

saareen ja keskustaan. Ohjelma löy-
tyy lehdestä ja www.kohinat.net sivul-
ta. Kiitokset yrityksille järjestöille tu-
esta sekä yhteistyöstä.

Tervetuloa Vaajakoskelle kohise-
maan!
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MAANSIIRTO
SAMPO VALKONEN OY

• Rakennusten pohjatyöt
• Pihatyöt
• Rantojen ruoppaukset

Vaajakoski, puh. 040-558 3733

Hieroja
Sari Koskinen

Varaukset p. 040 504 5472

Vesmannintie 4, Vaajakoski

Kirjapaino Ässä Oy
Konttisentie 8, 40800 Vaajakoski

Puh. 010 3200 760
www.kirjapainoassa.fi

Palveleva painotalo
Vaajakoskella
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Jos joku asia voi mennä oikein, niin 
se menee väärin. Jos kahdesta hen-
kilöstä jommankumman pitää ot-
taa vastuu hommista, niin hän ei sitä 
pysty ottamaan – sillä hän jos kuka 
voi ymmärtää asian väärin. Jos jou-
dut valitsemaan jommastakummas-
ta toisen, kumman valitset? Sen jo-
ka juuri äsken oli tässä, vai sen, jo-
ka on teillä tietymättömillä. Ja nyt 
ei ole kyse valinnanvapauslaista. On 
kyse siitä, mitä tapahtuu Hilman 
päivien jälkeen? Kun kaakut on syö-
ty ja kaikki pitäisi olla selvää – eten-
kin vapaapalokunnalla, jonka päällik-
kö juuri on ollut palopäällystökurs-

Naissaaren 
Näyttämö 
esittää:

seilla, ja saanut opit uusimpiin sammu-
tusmetoodeihin – tosin hänkin on ka-
doksissa. Palokunta-aatteen sävyttä-
mää metoodi-näyttelemistä Naissaa-
ressa, missä sammutusvettä kuitenkin 

dramatisointi ja ohjaus Antti Lattu

on joka puolella. Tule ja sammuta 
Vaajakosken Naissaaressa miehek-
käästi teatterijanosi lihaskäyttöisel-
lä paloruiskulla. Letkua ja vettä kyl-
lä piisaa.

Vanha tuomari (Mika Hiltunen)

Palopäällikkö (Kari Eloranta) ja nuori tuomari (Antti Laitinen)

Postineiti (Iina Koivistoinen), nuori tuomari
(Antti Laitinen) ja apteekin neiti 
(Hanna Tiilikainen)

Antti Lattu
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Savonmäentie 15
Ajanvaraus p. 263 460

Vaajakosken
Kuntohoito Oy

Toivotamme kaikille 
kuntoa kohottavaa kesää!

www.vaajakoskenkuntohoito.fi
Suoravastaanotolle ajanvaraus myös netissä

JYVÄSKYLÄ

Täyden palvelun 
tilitoimisto 

p. 014- 665 742, 050-3615 924

Hoitola p: 014-665 277
Haapatie 10, 40800 Vaajakoski
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MYYNTIPISTEET:
Naissaaren Kahvi- ja Juhlahuone, Naissaari
Puttipaja, Naissaari
Teeleidi Tikkula, Varassaari
Hippakauppa, Savonmäentie 3

VAAJAKOSKEN JA 
JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNNAN HISTORIAA

25€ 15€15€ 15€ 15€

10€ 5€ DVD
15€

KoskenRockin järjestää Show Must 
Go On RY pääyhteistyökumppani-
naan anniskeluravintola Kosken Wal-
puri. Show Must Go On koostuu viih-
de-alaa aidan molemmilta puolilta se-
kä tehneistä että seuranneista ammat-
tilaisista. Koemme, että kokeneet ja 
uudehkot tekijät sekä toimijat muo-
dostavat yhdessä hyvän kokonaisuu-
den. Show Must Go On RY on suurel-
ta osin uusi porukka.

Juhla-alue levittäytyy Vaajakosken 
Urheilutalolle, Kosken-Walpuri -baa-
riin sekä piha-alueelle pystytettäviin 
telttoihin. Tapahtumalla on A-oikeudet. 
KoskenRockiin mahtuu enimmillään 
jopa 550 henkilöä. Alueella on illan ai-
kana tarjolla myös T-BBQ:n (T-barbe-
que smoker) herkullista katuruokaa.

KoskenRockissa esiintyvät suosi-
tut/aktiivisesti keikkailevat bändit Vii-
meinen Kevät ja The Muddies. Li-
säksi olemme kiinnittäneet tapahtu-

PELLE MILJOONA KOSKENROCKIN PÄÄESIINTYJÄ
KoskenRock, yhden illan urbaani mutta intiimi rock-festivaali, järjestetään toista kertaa Vaajakosken urheilu-
talon tiloissa lauantaina 4.8.2018. Tapahtuma pääsi omilleen ensimmäisenä järjestysvuotenaan. Tänä vuonna 
tapahtumaa on laajennettu ja paranneltu kaikilta osin.

maan radiosoitossa ja hyvässä nos-
teessa olevan Oliverin. Pääesiinty-
jä on Pelle Miljoona United. Tapahtu-
man juontaa näyttelijä Sami Huhtala, 
joka on lyhyessä ajassa saanut suosio-
ta stand-up-esiintyjänä. KoskenRockis-
sa nähdään ja kuullaan siis myös XL-
Sami-stand-uppia.

KoskenRock on Keski-Suomessa jo 
tunnettavuutta kerryttänyt musiikki-
tapahtuma, joka pyrkii tuomaan oman 
persoonallisen lisänsä Keski-Suomen 
tapahtumatarjontaan. Tapahtuma pyr-
kii myös tukemaan paikallista musiik-
kiosaamista.

Ovet Urheilutalon puolelle au-
kaistaan klo 19.30. Kinkerit tapah-
tuma-alueella jatkuvat aina klo 04:n 
saakka. Liput ennakkoon Walpurista 
18 € ja ovelta 20 €.

KoskenRock somessa: https://www.
facebook.com/koskenrock, 

https://www.instagram.com/kosken-
rock/

Terveisin Anne-Mari Berg / Show 
Must Go On ry pj

30€
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Kaavoitus on merkittävä osa Vaajakos-
ken kehittämistä. Maankäytön osalta 
se on pääosin täydennysrakentamis-
ta johtuen jo pelkästään maantieteel-
lisistä lähtökohdista. Täydentävä kaa-
voitus hyödyntää olevaa infrastruktuu-
ria ja palvelurakennetta sekä sijoittuu 
joukkoliikennevyöhykkeelle. Vaajakos-
ken alueella kerrostalorakentamisen 
alueet sijaitsevat ydinkeskustan lisäk-
si Vaajavirran rannalla ja Varassaares-
sa tukien myös Vaajakosken kaupalli-
sia palveluja.

Ydinkeskusta on alueen elinvoi-
maisuuden kasvot
Vaajakoski on identiteetiltään erityi-
nen ja merkittävä osa siitä kuuluu val-
takunnallisesti arvokkaaseen raken-
nettuun kulttuuriympäristöön.  Ydin-
keskustan osalta kaavamuutoksia on 
useissa kohteissa käynnissä. Rakenta-
minen on alkanut niin sanotun Van-
han Vaajalan korttelissa ja on valmis-
teilla Savonmäentien varrella. Urhei-
lutien varrella oleva K-marketin kaava 
odottaa vielä lainvoimaisuutta ja seu-
raavia kaavoituskohteita ovat Väkkärä-
tien ympäristö ja Huoltopolun kaak-
koispuoli. 

– Palvelujen säilyttämiseksi tarvi-

VAAJAKOSKEA RAKENNETAAN KOHISTEN

taan asiakaskuntaa keskustan alueella 
ja sen tähden ydinkeskustaan tarvitaan 
asuntoja. Kokonaistarkastelun mukaan 
ydinkorttelit tulisivat uusiuduttuaan si-
sältämään noin 32 000 kerrosalaneliö-
metriä asumista ja noin 3 000 kerro-
salaneliömetriä liikerakentamista. Eri-
tyisen merkittävänä tavoitteena pide-
tään päivittäistavarakaupan turvaamis-
ta ydinkeskustassa, kertoo projekti-
päällikkö Tuija Solin Jyväskylän kaupun-
kisuunnittelusta.

Varassaari – asumisen, työn ja 
virkistyksen saari
Vaajakosken halki kulkeva uusi moot-
toritielinjaus ja siihen liittyvät asema-
kaavahankkeet ovat olleet vireillä pit-
kään. Haapalahdessa ja Varassaaressa 
on kysymys myös merkittävästä täy-
dennysrakentamisesta niin asumisen 
kuin työpaikkojenkin osalta. Varassaa-
ri ympäristöineen tarjoaa tällä hetkel-
lä yli 500 työpaikkaa, ja se on merkit-
tävä ja omaleimainen kerrostaloasu-
misen paikka. Asemakaavan muutok-
sen laatimisessa on otettu huomioon 
se, että aluetta voidaan kehittää moot-
toritietä odotellessa tai ilman sitä.

Varassaaressa kaikki uudisrakenta-
minen on sijoitettu jo rakennetuille 

alueille. Sijoittelulla säilytetään tiettyjä 
alueita virkistyskäyttöön. Ympäristön 
erityispiirteitä tulee alueella säilyttää 
ja hyödyntää tulevassa rakentamisessa. 
Tämä periaate on tuotu asemakaavas-
sa esiin sekä rakennuksen purkamisen 
kieltävin suojelumääräyksin sekä mää-
räyksin, joiden mukaan rakennuksia tai 
rakennelmia tulee hyödyntää tulevassa 
rakentamisessa. Varassaaren lounais-
rannalle on osoitettu sataman paikka 
ja saaren kainaloon, kaupungin maalle, 
yleisen saunan paikka.

Muita kaavoitusohjelman mukaisia 
asumisen täydennysrakentamishank-
keita on Haapalammentien päässä 
kaupungin maalla, sekä yksityinen kaa-
vamuutoshanke Janakanlahdella. Varsi-
naisen kaavoitusohjelman ulkopuolel-
ta on käynnistymässä entisen SOK:n 
hallintorakennuksen tontin kehittämi-
nen Konttisentiellä.

Täydennysrakentamisen haasteita
Kaavoitushankkeet ovat Vaajakosken 
alueella usein riippuvaisia valtion toi-
menpiteistä. Uuden moottoritielinja-
uksen lisäksi toivottavasti pian toteu-
tetaan Leppävedentien parantamistoi-
menpiteet Janakassa.

Täydennysrakentamiseen liittyy 

Viitteellinen visiokuva Haapakosken suunnasta Varassaaren yli Vaajakosken keskustan suuntaan. Kuva: Arkkitehtipalvelu Oy.
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Viitteellinen visiokuva Vaajakosken ydinkeskustasta. Kuva: Arkkitehtipalvelu Oy.

myös haasteita. Esimerkiksi ydinkes-
kustassa tuntuu nyt asuntorakentami-
selle olevan halukkuutta, mutta miten 
turvataan pienyrityksille tilat uusiutu-
vissa rakennuksissa? Kiinteistöillä on 
eriaikaisia tarpeita ja kehittämismah-
dollisuuksia, mikä on johtanut pienissä 
palasissa kaavoittamiseen. Tämä johtaa 
siihen, että rakentamisaikataulut ovat 
eriaikaisia, mikä taas ei ole erityisen 
resurssiviisasta. 

– Jos joku kuvittelee, että paljon pi-
tää vielä vettä virrata Haapakoskessa 
ennen kuin Vaajakosken kehitys piris-
tyy, on väärässä. Vaajakoskella on vah-
va yhteisöllinen perinne, joka on vielä-
kin aistittavissa. Olkaamme siis ylpei-
tä rakennetun ympäristön perintees-
tä ja hyödyntäkäämme sitä osana uu-
siutuvaa ja kehittyvää Vaajakoskea, So-
lin kehottaa.

Ravintola 
Kosken Walpuri 

Tanja Seppäläinen hankki kesäkuun 
alusta omistukseensa Vaajakosken 
urheilutalolla toimivan ravintolan ja 
muutti samalla ravintolan nimen Ro-
setista  Kosken Walpuriksi. Rosetti-ni-
men ravintolalle antoi 1992 yrittä-

Kuljetuspalvelut
Hannu Peltonen

Kukuntie, 40800 Vaajakoski

040 702 1943

jäpariskunta Kaija ja Erkki Hänninen, 
jotka hoitivat ravintolaa vuoteen 2007 
saakka.  Vuosien 1968-1991 aikana ra-
vintolan nimi oli Kosken-Matti. Ennen 
ravintolatoimintaa kiinteistössä toimi 
muun muassa Osuuspankki.

Tilausajot ja ryhmäkuljetukset Vaajakoskelta 
puh. 040–35 32 003

Savonmäentie 9 
40800 Vaajakoski
Puh 040 1948795

Avoinna: 
ma-ti suljettu 

ke-to klo 16-22 
pe klo 16-02 
la klo 14-02 
su klo 12-20
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KOHINAOHJELMA 2018

KOHINAILOTULITUS
PERJANTAINA 3.8.2018 KLO 23.00

To 2.8. Torstaina tapahtuu
 Naissaaressa
10.00 - 21.00  Naissaaren Juhla- ja kahvihuone avoinna
12.00 - 18.00  Taideseura Koprun 40-vuotis juhlanäyttely Wanhassa Woimalassa
19.00  Kesäteatteria: Hilman päivät. Käsikirjoitus Agapetus & Antti Lattu ja ohjaus Antti Lattu, Liput 15 / 8 €
 Varassaaressa
11.00 - 21.00  Teeleidin Tikkulassa avoimet ovet 
17.00 ja 18.00  Ilmaisia ryhmäliikunta ja crosstrainingtunteja Voimalassa Tikkutehtaalla. 
 Tuntien sisällöt näkyvillä 2.7. alkaen osoitteessa www.voimalavki.fi 
 Wanhalla Naulatehtaalla
10.00 - 17.00 Studio Sundayn avoimet ovet sekä Sanna Kostamon villihevosaiheinen 
 Wild & Free -valokuvanäyttely. Tilassa I LOVE VAAJAKOSKI -selfiekuvauspiste
 Urheilutalolla ja keskustan tuntumassa
12.30 - 15.00 Niitynpään Työläiskoti avoinna. Vapaa pääsy. Naissaaren näyttämö
17.00 - 19.00  Keskustelutilaisuus Vaajakosken kaavoitussuunnitelmista Urheilutalolla, 
 aiheeseen johdattelee projektipäällikkö Tuija Solin
Pe 3.8. Perjantaina tapahtuu
 Naissaaressa
10.00 - 00.00  Naissaaren Juhla- ja kahvihuone avoinna
12.00 - 18.00 Taideseura Koprun 40-vuotis juhlanäyttely Wanhassa Woimalassa 
12.00 - 21.00  Puttipajan iltatori
19.00  Kesäteatteria Naissaaressa: Hilman päivät, liput 15 €/8 €
23.00  Kohinailotulitus Vaajakosken sululla
 Makkaran ja juoman myyntiä Wanhan Woimalan luona klo 22.30-23.30, Baptistiseurakunta
 Varassaaressa
11.00 - 21.00  Teeleidin Tikkulassa avoimet ovet 
16.30 ja 17.30  Ilmaisia ryhmäliikunta ja crosstrainingtunteja Voimalassa Tikkutehtaalla
 Wanhalla Naulatehtaalla
10.00  - 17.00 Studio Sundayn avoimet ovet sekä Sanna Kostamon villihevosaiheinen 
 Wild & Free -valokuvanäyttely. Tilassa I LOVE VAAJAKOSKI -selfiekuvauspiste
 Urheilutalolla ja keskustassa
15.00 - 22.00  Nuorisotilan avoimet ovet, myös pihapelejä. Jyväskylän nuorisopalvelut
16.00 - 03.00  Ravintola Kosken Walpurissa Yökohinat. Karaokekisaan ilmoittautuminen klo 20-20.45, 
 alkaa klo 21, sarja miehille ja naisille, Karaokea myös loppuyön ajan. Liput 5 €
18.00 - 20.00  Lasten lähiTapiola -olympialaiset urheilukentällä, toteutus Kuohu ja Illusion
20.00 - 01.00  Kohinatanssit Urheilutalolla, musiikki Entiset Nuoret, liput 10 €
La 4.8. Lauantaina tapahtuu
  Naissaaressa
10.00 - 15.00  Kohinatori
9.30 - 15.00 Liukon kohinabussi kuljettaa nonstoppina ihmisiä Vaajakosken keskustan, 
 Naissaaren ja Varassaaren välillä noin puolen tunnin välein 
10.00 - 21.00  ”Torilta Terassille ” Naissaaren Juhla- ja kahvihuoneella, elävää musiikkia alkaen klo 14
10.00 - 18.00  Puttipajan tori
10-30 - 11.00  Muskari lapsille Näyttämöllä. Sisarukset, vanhemmat ja isovanhemmat tervetulleita mukaan. 
 Järjestää Musiikkikoulu Riemu
12.00  Kohinapuhe Näyttämöllä, toimialajohtaja/ Keski-Suomi 2020 vastuuvalmistelija Kati Kallimo
12.15  Kohinakaste Näyttämöllä
15.30  Naissaaren esittelykierros, lähtö opastetaulun luota, järjestää Naissaaren Näyttämö osallistuminen 3 €
 Varassaaressa ja Hutungissa
9.30 - 15.00 Liukon kohinabussi kuljettaa nonstoppina ihmisiä Vaajakosken keskustan, Naissaaren ja 
 Varassaaren välillä noin puolen tunnin välein 
10.00 - 15.00  Suvannon avoimet ovat
10.00 - 15.00  Messin avoimet ovat
10.30 - 15.00  Kuntokeskus SuperFitillä Tikkutehtaalla avoimet ovet
11.00 - 21.00  Teeleidin Tikkulassa avoimet ovet
12.00, 13.00 ja 14.00  Ilmaisia ryhmäliikunta ja crosstrainingtunteja Voimalassa Tikkutehtaalla
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13.00 - 18.00  Kohinaminigolf-kilpailu Hutungissa. Pelikierros puoleen hintaan. Palkintoja. 
 Wanhalla Naulatehtaalla
10.00 - 15.00  Kohina Karting -kilpailu Karting Centerissä 
10.00 - 15.00 Studio Sundayn avoimet ovet sekä Sanna Kostamon villihevosaiheinen 
 Wild & Free -valokuvanäyttely. Tilassa I LOVE VAAJAKOSKI -selfiekuvauspiste
 Urheilutalolla ja keskustassa
9.00 - 18.00  FCVaajakosken 25-vuotis juhlaturnaus 2006-2009 syntyneille nuorille, Vaajakosken ja Jyskän kentillä 
12.00 - 04.00  Seurustelua ja tanssia Ravintola Kosken Walpurissa, yhteislippu klo 19.30 alkaen 
 Koskenrockin kanssa 20 €, ennakkolippu 18 € Kosken Walpurista Kohinaviikon aikana
19.30 - 03.00  Koskenrock Urheilutalolla, esiintyy Viimeinen kevät, The Muddies, Oliver ja Pelle Miljoona, K-18,  
 yhteislippu Kosken Walpurin kanssa 20 €, ennakkolippu 18 € Kosken Walpurista Kohinaviikon aikana
 Kirkolla
18.00  Kohinakonsertti, Mika Nuorva ja bändi, Vaajakosken alueseurakunta
Su 5.8. Sunnuntaina tapahtuu
  Naissaaressa ja Uimalanniemessä
10.00 - 21.00  Naissaaren Juhla- ja kahvihuone avoinna
10.00 - 18.00 Puttipajan tori 
11.00 - 13.00  Rantaongintakilpailut Uimalanniemessä lapsille aikuisten opastamana, 
 ilmoittautuminen klo 10.00 -10.45 pukukopin luona. Omat onget mukaan. 
 Kaikki osallistujat palkitaan ja eniten saalistaneille erityispalkinnot.  Järjestää Koukku ja Paukku
12.00 - 18.00 Taideseura Koprun 40-vuotis juhlanäyttely Wanhassa Woimalassa
15.00 - 16.00  ”Vanhat kansakoululaulut” yhteislaulua Naissaaren näyttämöllä, (sateen sattuessa 
 Wanhassa Woimalassa) musiikista vastaa Eero Vuorinen ja Juha Valkonen, juontaa Matti Mantsinen
17.00 - 18.00  Konsertti vanhassa Woimassa, Koe gongien, tiibetinkulhojen, didgeridoon, monochordin ja 
 perkussioiden harmosoivat äänikudokset. Soittajina Kirsi Niemelä ja Jussi Ristonmaa. Liput 10 €
19.00  Kesäteatteria: Hilman päivät, liput 15/8 €
 Varassaaressa
11.00 ja 12.00  Ilmaisia ryhmäliikunta ja crosstrainingtunteja Voimalassa Tikkutehtaalla
12.00 - 17.00  Teeleidin Tikkulassa avoimet ovet 
 Urheilutalolla ja keskustassa
9.00 - 17.00  FCVaajakosken 25-vuotis juhlaturnaus jatkuu Vaajakosken ja Jyskän kentillä
12.00 - 18.00  Ravintola Kosken Walpuri avoinna
13.00 - 14.00  Vanhoja filmejä Urheilutalolla: Jyväskylän maalaiskunta 1959-1960, Vaajakosken erottelu 1963 
 ja Vaajakoski 1940, liput 5 €
14.30 - 15.30 Lavista Urheilutalolla, kausikortilla ilmainen, muut 8 €, järjestää Vaajakosken Kuohu
 Kirkolla
10.00  Kohinakirkko Vaajakosken kirkossa, saarna Iisak Liukko ja liturgia Eeva-Kaisa Rossi, 
 Vaajakosken kirkko ja Baptistikirkko
Tiedustelut: Antti Kolu 0500-737 985 ja Matti Mantsinen 0400-244 333, Matti Pöppönen 0400-704 444 (toripaikat)
Oikeudet ohjelman muutoksiin pidätetään
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SEURAA TARJOUKSIA: facebook.com/designpuotiwanhapaja

PUTTIPAJA, WANHA PAJA 
Naissaarentie 1, 4-tien varrella 
040 5888 347, VAAJAKOSKI

Kohinoiden aikaan perinteinen PIHAMYYNTI markkinahenkeen
pe  10-20, la 10-18, su 10-18. 

Hyviä tuotteita ja yksittäisiä näytteitä jopa 80% alennuksella.
Kohinoissa kävijöiden kesken ARVOTAAN 

50 €:n arvoinen Puttipajan tuotelahja

ALE
jopa

-80%

DESIGN PUOTI 
WANHA PAJA

Vanha 1800-luvun tunnelmallinen 
tehdasrakennus kätkee sisälleen yli 30 

käsityöyrittäjän lahja- ja käyttöesineitä sekä 
Puttipajan paikallisesti käsintehtyjä kynttilöitä ja 

maahantuomia sisustustuotteita.  Valikoimissa pellava-
asuja, kodintekstiilejä, lyhtyjä, laukkuja, keramiikkaa, 

koruja, kortteja, nalleja, puuleluja, teetä, kahvia 
sekä myös Puttipajan OUTLET osasto. 

Tervetuloa tunnelmallisille 
ostoksille!

Auki joka päivä

Puttipajan

PIHA- 
MYYNTI
3.-5.8.

www.puttipaja.fi/wanha-pajaarkisin 10-20, la 10-17, su 12-18

avoinna joka päivä
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Vaajakosken Urheilutalo
Taloa vuokrataan: Myyntitapahtumiin, juhliin, koulutuksiin ym.
Talossa toimii: Ravintola Kosken Walpuri, Vaajakosken eläkeläisryhmät, 
Tanssin Taikaa ym.
Varaukset: puh. 0400 487 155

SUOMEN ILOTULITUS OY 
WWW.ILOTULITUS.FI, MYYNTI@ILOTULITUS.FI

70v

1948

2018

tarrat - suurkuvatulosteet - kyltit & opasteet - digipaino
www.seripiste.�  -  seripiste@seripiste.�  -  Konttisentie 8 D  -  puh. 010 322 2290

Ilmoitus Kohina lehteen 2018 

1/8 sivu 
 
 yrityksen nimi: Vaajakosken Baptistiseurakunta 
osoite:  Savonmäentie 14, 40800 Vaajakoski 
sähköposti:  matti.mantsinen@gmail.com 
puhelinnumero: 0400244333 
sopija:  Matti Mantsinen 
mainoksen koko: 1/8 
valmis aineisto yllä olevan mukaan 

Kohinatorilla kesäteatterin luona 
        Kahvia, leivonnaisia, muurinpohjalettuja ja rieskoja 

Yhteinen Kohinajumalanpalvelus Vaajakosken kirkossa klo 10 

Vaajakosken 
Baptistiseurakunta 

Savonmäentie 14 
www.baptisti.fi/vaajakoski  

Jumalanpalvelukset su. klo 18 

Lauantai-iltana on Kohinakonsertti Vaa-
jakosken kirkolla kello 18.00. Konser-
tissa esiintyy Mika Nuorva bändeineen. 
Kirkon osalta Kohinat huipentuvat ju-
malanpalvelukseen sunnuntaina kello 
10.00. Jumalanpalvelus toimitetaan Vaa-
jakosken kirkossa yhdessä baptistiseu-
rakunnan kanssa. Jumalanpalveluksen 
aiheena on Etsikkoaikoja. Vanhassa Ka-

KIRKKO JA KOHINAT
Vaajakosken alueseurakunta iskee Kohinoilla kolme kertaa. Lauantain 
Kohinatorilla on seurakunnan pöytä, jossa on myytävänä monenlaista 
kivaa. Siellä voit myös tavata seurakunnan työntekijöitä. Tule juttusille! 
Pöytämyynnin tuotto ohjataan lähetystyöhön. 

tekismuksessamme opetetaan aihees-
ta, että sellainen kohtaa ihmisen jos-
sain elämän vaiheessa. Usein etsikkoaika 
on jo nuoruudessa. Nuoren seurakun-
nan veisukirjassa on Pekka Ruuskan lau-
lu, jossa lauletaan ”anna mun etsiä ja olla 
epävarma, anna mun nähdä mailmaa, an-
na mun tieltä joskus harhaan horjahdel-
la, anna mun löytää takaisin.” Kristityn 

elämä on juuri tätä; epävarmana oloa, 
näkemistä, horjahtelua ja löytämistä jäl-
leen. Hyvää Kohinaviikonloppua!

Arto Kauppinen
vs. aluekappalainen
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KÄTEVÄSTI
OVELTA OVELLE

HEnKILöKOHTAISTA pALVELuA 24/7

www.jytaksi.fi PALVELEMISEN ILOSTA.

0100 6900 Tilauskeskus
Palvelun hinta 1,25 €/vastattu puhelu + 0,166 €/10 s + pvm/mpm

0100 87610  Suorataksi 
Palvelun hinta 1,67 €/vastattu puhelu + pvm/mpm

Osoite: Varassaarentie 7, 40800 Vaajakoski
Puhelin: 044 709 8226

VARAA JUHLAPAIKAKSI 
LIEKKILÄ

Friends Pubissa leppoista 
meininkiä A-oikeuksin.

Viikonloppuisin elävää 
musiikkia tai karaokea.

Aurinkoinen kesäterassi.

Uusi Friends Pub  •  Puhelin 0400 344 999
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Sillan rakentaminen Haapakosken yli 
oli aikoinaan ehkä vaativin yksittäinen 
hanke Pieksämäen ja Jyväskylän väli-
sellä rautatietyömaalla (1914-1918). 
Rautatien raken ta minen oli alun perin 
osa Ve näjän suunnittelemaa Suomen 
poi kit taisrataa, jonka tarkoituksena oli 
mahdollistaa muun muassa sujuvat so-
tilaskuljetukset Pietarista autonomi-
sen Suomen tasavallan länsilaidalle. Ta-
voite toteutui, kun Pieksämäen ja Jy-
väskylän välinen rata valmistui vuoden 
1918 alussa. Tsaarin suunnitelmilla ei 
tuolloin ollut kuitenkaan enää käyt-
töä, sillä radan hallinta oli siirtynyt it-
senäiseksi julistautuneelle Suomelle, 
joka ajautui samoihin aikoihin radan 
valmistumisen kanssa veriseen sisällis-
sotaan. Aseista riisuttujen venäläisten 
sotilaiden kotiuttaminen ja valkoisten 
joukkojen siirtäminen Tampereen ja 
Pohjanmaan seuduilta itä-Suomen so-
ta-alueille hoidettiin rautateitse uut-
ta rataa pitkin. Jyväskylä-Pieksämäki 
-rautatien, ja sen osana Haapakosken 
ylittävän sillan, valmistaminen valkois-
ten kannalta sopivaan aikaan vaikutti 
monien tutkijoiden mielestä ratkaise-
vasti kansalaissodan lopputapahtumiin. 

100 VUOTTA SITTEN:
RAUTATIESILTA HAAPAKOSKEN YLITSE

Haapakosken ylittävä rautatiesilta valmistui 100 vuotta sitten. Alkuperäistä siltaa käytettiin 1990-luvulle 
saakka, jonka jälkeen viereen rakennettiin uusi korkeammalla kulkeva silta. Vanhasta jäivät muistoksi vain 
rantakiveykset.

Haapakosken 1918 valmistuneessa sillassa oli kaksi 60 metrin pituista kaarta. Sisällissodan ai-
kana jännitettiin sitä, että kestääkö puurakenteilla osin tuettu silta sotilaskuljetusten painon.

17



  

Wanhalla Tikkutehtaalla Tapahtuu!   
Tule tutustumaan Varassaaren yrityksiin ! 

Rakkaudesta teehen ♥ 
Tehtaanmyymälä Tikkula 

Tikkutehtaantie 2 
Avoinna ke-pe 11-17 

Kohinoissa 11- 21 
Verkkokauppa aina avoinna, 
klikkaa   teeleidi.fi 
Puh. 0445555900 
  Lisätä arkeesi ripaus juhlaa ja erinomaista teetä ! 

 
Päiväkeskus ja kirpputori nyt Varassaaressa      
Avoimet ovet Kohinoissa 4.8. klo 10-15 

TULE KAHVILLE JA KIRPPUTORILLE! 
puh. 014 611 180 
www.suvanto.fi  

VAAJAKOSKEN SUVANTO RY   

Ritva Karinen 
Tikkutehtaantie 1, 40800 Vaajakoski 

Puh. 0144499227 tai 0407360446 
lounasmessi@luukku.com 

www.lounasmessi.com 
www.superfit.fi  

                            Liittyminen liittyminen ilmaista ; 
maksat vain siitä mitä käytät, ei sitovia jäsenyyksiä! 

Tikkutehtaantie 2 D 
 020 7199 610 

info@superfit.fi 

  

Wanhalla Tikkutehtaalla Tapahtuu!   
Tule tutustumaan Varassaaren yrityksiin ! 

Rakkaudesta teehen ♥ 
Tehtaanmyymälä Tikkula 

Tikkutehtaantie 2 
Avoinna ke-pe 11-17 

Kohinoissa 11- 21 
Verkkokauppa aina avoinna, 
klikkaa   teeleidi.fi 
Puh. 0445555900 
  Lisätä arkeesi ripaus juhlaa ja erinomaista teetä ! 

 
Päiväkeskus ja kirpputori nyt Varassaaressa      
Avoimet ovet Kohinoissa 4.8. klo 10-15 

TULE KAHVILLE JA KIRPPUTORILLE! 
puh. 014 611 180 
www.suvanto.fi  

VAAJAKOSKEN SUVANTO RY   

Ritva Karinen 
Tikkutehtaantie 1, 40800 Vaajakoski 

Puh. 0144499227 tai 0407360446 
lounasmessi@luukku.com 

www.lounasmessi.com 
www.superfit.fi  

                            Liittyminen liittyminen ilmaista ; 
maksat vain siitä mitä käytät, ei sitovia jäsenyyksiä! 

Tikkutehtaantie 2 D 
 020 7199 610 

info@superfit.fi 

Torstaina 
Kello 17.00 CORE + liikkuvuus 
Kello 18.00 Kahvakuula

Perjantaina 
Kello16.30 HIIT + CORE 
Kello 17.30 Voimalacircuit

Lauantaina 
Kello 12.00 Crosstraining 
Kello 13.00 Vatsa-peppu treeni 
Kello 14.00 Liikkuvuus & kehonhuolto

Sunnuntaina 
Kello 11.00 Voimalacircuit 
Kello12.00 Jooga

Voimalassa Tikkutehtaalla ilmaisten 
ryhmäliikunta ja crosstrainingtuntien 
teemat ovat seuraavat:

Voimalan liikuntatuntien teemat
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Poikkea meillä! Panda Tehtaanmyymälästä 
kesäreissuun mukaan

makoisat namut ja suolaiset herkut!

Kun ostat vähintään 
10€  niin saat 

SALMIAKKI-VALKOSUKLAA-
LEVYN 145g kaupan päälle!

Kuponkikampanja voimassa 1.8.2018 – 31.8.2018

TÄLLÄ KUPONGILLA

VAAJAKOSKENTIE 123, PUH. 014-665 330
VAAJAKOSKI

www.optikkopajula.fi

FCV järjestää Kohinoiden aikaan 4.-5.8. 
25-vuotisjuhlaturnauksen. Turnauk-
seen osallistuu juniorijoukkueita ympä-
ri Suomea. Lauantain ja sunnuntain aika-
na koetaan suurta urheilujuhlan tuntua 
ja pelaamisen iloa, kun 2006-2009 syn-
tyneiden tyttöjen ja poikien joukkueet 
mittelöivät paremmuudestaan. Juhlatur-
nauksen alkusarjat pelataan Jyskän te-
konurmella ja Vaajakosken keskusken-

FC VAAJAKOSKEN 
25-VUOTISJUHLATURNAUS

tällä. Kaikkien ikäluokkien finaalit pela-
taan aurinkoisella Vaajakosken stadio-
nilla. Koko turnauksen ajan katsomoita 
palvelevat loistavat kioskipalvelut, jois-
sa myynnissä on kahviotuotteiden lisäk-
si FCV-tuotteita. Kioskeista saa myös li-
sää tietoa seuran toiminnasta. Tervetu-
loa katsomaan pelejä, tutustumaan FC-
V:n toimintaan ja nauttimaan Vaajakos-
kelaisesta urheilujuhlasta! Otteluohjel-

paikallista
jalkapalloa
FC Vaajakosken kotiottelut 
Vaajakosken keskuskentällä. 
Liput 7€.

mp
Mikkeli

pe 10.8.
klo 18.30

jippo
Joensuu

la 25.8.
klo 17.00

njs
Nurmijärvi

su 9.9.
klo 14.00

jäps
Järvenpää

la 15.9.
klo 17.00

gnistan
Helsinki

la 22.9.
klo 15.00

ma tarkentuu lähempänä ja tiedotam-
me otteluaikatauluista FCV:n kotisivuil-
la: www.fcvaajakoski.com sekä ilmoitus-
tauluilla Vaajakoskella.

Liisa Liekkinen
Toiminnanjohtaja, FC Vaajakoski ry
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www.siivoussihveli.fi

ja kasvava  
muuttajien suosikki
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Liikuntapääkaupunki 

Naulatehtaalla
050 911 2928
info@punainenkirahvi.fi
www.punainenkirahvi.fi

PUNAINEN
KIRAHVI

KAHVI-
PAAHTIMO
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Lasten 
LähiTapiola -olympialaiset

Vaajakosken urheilukentällä perjantaina 3.8. klo 18.00

Kaikille osanottajille tullaan jakamaan kunniakirjat ja kolme parasta palkitaan sarjoittain.

Sarjat ja lajiohjelma: 13-14 syntyneet tytöt ja pojat
 11-12 syntyneet tytöt ja pojat
 09-10 syntyneet tytöt ja pojat
Lajit: juoksu ja pallonheitto

Ilmoittautuminen paikan päällä ehdottomasti 
ennen klo 17.30.

Mahdolliset tiedustelut:  M. Pöppönen
 puh. 0400 704 444
Toteutus: 
Vaajakosken Kuohu & Illusion

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com Katso kauppakohtaiset aukioloajat www.k-market.fi

AITTORINNE • HALSSILA • JYSKÄ 
VAAJAKOSKI • ÄIJÄLÄ

myynti@inmics.fi 
www.inmics.fi

LAADUKKAAT KOKONAISRATKAISUT
IT-YMPÄRISTÖNNE YLLÄPITOON

Suunnittelemme, rakennamme 
ja ylläpidämme edistyksellisiä 
IT-ympäristöjä yli 200 ammattilai-
sen voimin kahdeksalla paikka-
kunnalla.

UpCare®-ylläpitopalvelullamme 
voit siirtää yrityksesi IT-toiminnot 
meidän hoidettavaksemme ja 
keskittyä rauhassa omaan ydinlii-
ketoimintaasi. 

Kysy lisää! Puh. 014 447 2700
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A janvar au s  (01 4)  6 20  98 6,   (0 40)  7 600 6 5 6
Vaajako s ke nt i e  7 8,  404 0 0 J y väs ky l ä

www.adautomaenpaa.�

Koulutettu henkilökuntamme korjaa
kaikki automerkit Audista..Volkswageniin,
yli 30 vuoden kokemuksella.
Käy www-sivuillamme ja varaa aika !

Huolto-ohjelman mukaiset määräaikais-
huollot, uusimmalla tekniikalla kaiken
merkkisille autoille ja autosi takuu säilyy
normaalina. AD-ketjun 24 kk lisäturva
kaikille töille ja osille.

Täyden palvelun AD-Autokorjaamo !
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Briggs & Stratton moottori, 
Leikkuuleveys 42 tuumaa, 
automaattivaihteisto

HUSQVARNA TS 142L

2590 €
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Kohinoiden aikaan avoimet ovet!
Sanna Kostamon villihevosaiheinen

Wild & Free -valokuvanäyttely

I        VAAJAKOSKI -selfiekuvauspiste

COOKING AMAZING BRANDS

Wanha Naulatehdas
Konttisentie 8 B 3 krs.

40800 Jyväskylä

hello@visualfriday.fi
visualfridayoy
visualfridayoy

WWW.VISUALFRIDAY.FI

Wanha Naulatehdas – Konttisentie 8
@studiosunday.jkl

www.studiosunday.fi

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy
Vapaudenkatu 48-50 • 3. kerros 
PL 1010 • 40101 JYVÄSKYLÄ 
puh.  (014) 287 99 99

Vesistöt ja vehreät viheralueet luovat 
kotoisan ympäristön JVA:n vuokrakodeille 
Vaajakosken alueella.

Hyvät palvelut ja liikuntamahdollisuudet, 
sujuvat liikenneyhteydet, lyhyt matka 
luontopoluille ja rannoille virkistymään 
ovat alueelle luonteenomaisia piirteitä, 
joita Vaajakoskelaiset arvostavat. 

Tutustu tarkemmin monipuoliseen 
asuntokantaamme Vaajakoskella, 
Kaunisharjussa, Haapaniemessä ja 
Jyskässä osoitteessa
jva.fi /asunnot ja jätä hakemus!

Viihtyisää ja vaivatonta
vuokra-asumista
Vaajakoskella

Kuvat: Kari Häkkinen
www.jva.fi 

Kurkkaa vapaat kohteemme:
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SEURAA MEITÄ

Tee sähkösopimus osoitteessa 
lumme-energia.fi

Tekemällä Eko Lumme -sopimuksen 
osallistut myös Elinvoimainen järvilohi 
-hankkeen tukemiseen.

UUDEN AJAN ENERGIAYHTIÖ

Puhdasta 
bonusta
Nyt saat ilmastoystävällisestä 
vesisähköstä S-Etukortilla  
Bonusta kaikkialle Suomeen!

VESISÄHKÖSSÄMME 
VIRTAA MYÖS 
VAAJAKOSKI!
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